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De ICT Week is een initiatief van de ICT Associatie om haar
ambitie om in 2020 een significante pijler te zijn in de
Surinaamse economie, te vertalen naar concrete plannen.
De ICT sector kan als enabler van andere sectoren en ook als
een zelfstandige sector een belangrijke bijdrage leveren aan
de diversificatie van de Surinaamse economie .
De ICT Week wordt op maandag 17 oktober 2016 geopend door de
ICT Associatie en haar leden. Ook is er een team van
Geobusiness Nederland naar Suriname afgereisd om tijdens de
ICT Week te oriënteren op de verschillende mogelijkheden voor
GEObusiness in Suriname.
Op dinsdag 18 oktober zal de hoofdactiviteit van de ICT Week
plaatsvinden:
De ICT Conference
De ICT Conference is de “main-activity” van de week, daarnaast
organiseren leden van de ICT Associatie ook activiteiten
tijdens deze week.
Tijdens de ICT Summit Paramaribo 2015 heeft de ICT Associatie
haar ICT Vision 2020 gepresenteerd waarin zij een duidelijke
visie voor het ontwikkelen van de ICT Sector heeft verwoord.
“ICT-AS shapes the ICT sector to benefit from becoming an
Information Society and a significant pillar of the Surinamese
economy”.
Om deze ambitie waar te maken, zijn er werkdocumenten nodig
waarin concrete actiepunten zijn opgenomen die ervoor kunnen
zorgdragen dat de ICT Sector groeit tot een sector met een
grote impact. Deze jaarplannen worden op vrijdag 21 oktober

gepresenteerd aan het groter publiek.
Om de discussie tijdens de conferentie een zo breed mogelijke
scope en draagvlak te geven, zijn er key persons vanuit
verschillende sectoren geïdentificeerd en uitgenodigd. Zij
zullen samen met de ICT-AS leden, experts en wetenschappers
verbonden aan het IGSR hun bijdrage leveren aan de
totstandkoming van de jaarplannen.
De leden van de ICT Associatie hebben ook activiteiten gepland
om tijdens de ICT Week meer awareness over de verschillende
opportunities in de ICT sector te benadrukken.
Een aantal activiteiten die reeds ingepland staan tijdens de
ICT Week zijn:
Lezing Innovation in Land Administration verzorgd door
mr. Kees de Zeeuw, manager Kadaster International op 18
oktober
Geobusiness Netherlands: site visits
Infotrans: Smart board and Presentation op 18, 19, 20 en
21 oktober
Spang Makandra: Innovative Visit to empower Digital
Entrepreneurship op 19 oktober
Meet & Greet networking event
Presentatie Jaarplan 2017 en 2018 van ICT-AS to shape
our information society towards a billion dollar
industry op 21 oktober
Callot IT: 360 degree leadership workshop
Voor een updated list van de activiteiten schema’s, klik op
onderstaande links.
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